
 

Yuhanna-Vahiy-Bölüm-1. 

 
1İsa Mesih'le ilgili vahiydir. Tanrı kısa zamanda olması gereken olayları kullarına göstersin diye bu 
açıklamayı Mesih'e verdi, O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya bildirdi.  
 
2Yuhanna gördüklerinin tümüne, Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına tanıklık etti.  
 
3Bu peygamberlik sözlerini yüksek sesle okuyanlara, dinleyenlere ve onda yazılı olanları tutanlara 
ne mutlu! Çünkü bu olayların gerçekleşeceği zaman yakındır. 
 
4Yuhanna'dan Asya eyaletindeki yedi kiliseye: Var Olan, Var Olmuş ve Gelecek Olan'dan sizlere 
kayra ve esenlik olsun. Ayrıca, O'nun tahtı önündeki yedi Ruh'tan  
 
5ve İsa Mesih'ten size kayra ve esenlik olsun. Güvenilir tanık, ölülerin ilk doğanı, yeryüzü 
hükümranlarının başı O'dur. Bizleri sevene, kanıyla günahlarımızdan özgür kılarak  
 
6Tanrı ve Babası için bizleri kâhinler yapan İsa Mesih'e, O'na çağlar çağınca yücelik ve güç olsun! 
Amin. 
 
7İşte bulutlarla geliyor. Her göz O'nu görecek. Bedenini delenler de O'nu görecek. Evet, 
yeryüzündeki tüm oymaklar O'nun için dövünecekler. Amin. 
 
8"Alfa ve Omega Ben'im" diyor Var Olan, Var Olmuş ve Gelecek Olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab 
Tanrı. 
 
9Ben Yuhanna, İsa'yla ilgili acıda, O'nun hükümranlığında ve sabrında sizlerle ortak olan 
kardeşiniz, Tanrı'nın sözüne ve İsa'nın tanıklığına bağlılığım nedeniyle Patmos denen adadayım.  
 
10Rab'bin Günü Ruh yönetimindeyken arkamdan boru sesi gibi güçlü bir ses duydum.  
 
11Şöyle diyordu: "Gördüklerini kitaba yaz ve yedi kentteki kiliselere gönder: Efesos'a, İzmir'e, 
Bergama'ya, Tiyatira'ya, Sardis'e, Filadelfiya'ya, Laodikya'ya." 
 
12Benimle konuşanın kim olduğunu görmek için geriye dönünce, yedi altın şamdan gördüm.  
 
13Şamdanların orta yerinde İnsanoğlu'na benzeyen biri duruyordu. Ayaklarına dek uzanan bir 
giysi giymişti. Göğsüne altın bir kuşak sarılıydı. 
 
14Başı, saçları yün gibi ak, kar gibi bembeyazdı. Gözleri ateş alevine benziyordu.  
 
15Ayakları ocakta ateşle arıtılmış parlak tunç-gümüş alaşımı gibiydi. Sesi çağlayan suların sesini 
andırıyordu.  
 
16Sağ elinde yedi yıldız tutuyordu. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç çıkıyordu. Yüzü, tüm parlak-
lığıyla aydınlatan güneş gibiydi. 
 
17O'nu görünce ölü gibi ayaklarının dibine serildim. Sağ elini üstüme koyarak, "Korkma, İlk ve Son 
Benim" dedi,  
 
18"Diri Olan da Ben'im. Öldüm ve işte sonsuza dek diriyim. Ölümün ve ölüler ülkesinin* 
anahtarları benim elimdedir.  
 
19Şimdi gördüklerini, olanları ve bundan sonra olacakları yaz!  
 
20Sağ elimde gördüğün yedi yıldızla yedi altın şamdanın sırrı şudur: Yedi yıldız yedi kilisenin 
melekleridir. Yedi şamdan da yedi kilisedir." 
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